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F1A1 ๑.  ส ารวจ  ท ารหัสพิกัดทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ อ าเภอทุก
อ าเภอ 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒ แปลง 

F1A1 ๒.  จัดท าขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชของบ้านเขาสัก 
หมู่ ๔ 
ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

๒๖,๖๕๐.๐๐ หลักเขตคอนกรีตรอบพ้ืนที่ ระยะทาง 
๘๒๑ เมตร 

F1A1 ๓. จัดท าแนวกันไฟป่าบริเวณพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 

พ้ืนที่ป่าชุมชนและพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม
พืชของบ้านเขาสัก หมู่ ๔ ต.ตะกุดไร อ.
ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

๑๒,๒๕๐.๐๐ แนวเขตป้องกันไฟป่าระยะทาง ๓,๕๐๐ 
เมตร 

F1A2 ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
ราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะกุดไร อ าเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๑. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี 
และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จ
พระเทพ  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วม
ส านึกในพระมหา  กรุณาธิคุณในด้าน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
๒. เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชและส ารวจท ารหัสประจ า
ต้นไม้ ท ารหัสพิกัดเพ่ือรวมรวมเป็น
ฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของ อพ.สธ. 
๓. เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุดไร และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความ
จงรักภักดี  
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยการสนองพระราชด าริเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เกิด
ความสามัคคีของประชาชนในพ้ืนที่ 
เยาวชนเกิดความหวงแหน มีจิตส านึกใน
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ปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ และเป็น
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาตลอดจน
ประชาชนที่สนใจศึกษาส ารวจทาง
พันธุกรรมพืช สัตว์ ตลอดจนทรัพยากร
กายภาพต่างๆ 
๕. มีแปลงปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืช
และสร้างสวนพฤกษศาสตร์ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในอนาคต 
๖.  มีการรวบรวมตัวอย่างแห้ง และ
ตัวอย่างดองเพ่ือเป็นตัวอย่างใน
การศึกษา 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
พร้อมเกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใน
ชุมชน สะดวกต่อการเข้าถึงและศึกษาหา
ความรู้  

F3A8 ๑. โครงการคลังต้นไม้โรงเรียน (รู้จัก  รักษา  หา
เติม เพิ่มคุณค่า : โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา) โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๑. เพ่ือศึกษา รวบรวม และจัดท าข้อมูล
ความความหลากหลายทางชีวภาพของ
พันธุ์พืชในพ้ืนที่โรงเรียนฯ  
๒. เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพันธุ์พืช ในพื้นที่โรงเรียนฯ  
๓. เพ่ือจัดหมวดหมู่และเพาะช า รวมทั้ง
จัดหาชนิดพันธุ์ตามหมวดหมู่ที่ได้อย่าง
น้อย ๑ ชนิด 
๔. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษา

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. มีองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพันธุ์พืชในพ้ืนที่โรงเรียนฯ  
๒. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพันธุ์พืช ในพื้นที่โรงเรียนฯ 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พ้ืนที่และการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
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ของนักเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ และ
โรงเรียนอ่ืนๆ  

F3A8 ๒. โครงการผลิต อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชพ้ืนเมืองสีม่วงของจังหวัดเพชรบูรณ์
ในสภาพปลอดเชื้อและแปลงปลูกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ โดย มรภ.เพชรบูรณ์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. ใหความส าคัญกับการพัฒนาข้อมูลใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
๓. เพ่ือจัดการด าเนินงานด้านการเรียน
รื้รัพยากรและสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๔. เพ่ือเป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าว กล่อม
เกลาจิตใจให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ 
หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การ
อนุรักษ์และการใช้ประดยชน์อย่างชาญ
ฉลาดและยั่งยืน 
๕. เพ่ือสนับสนุนและขยายเครือข่ายใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. พัฒนาข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. จัดการด าเนินงานด้านการเรียนรื้รัพ
ยากรและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
๔. เป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าว กล่อมเกลา
จิตใจให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ หวงแหน 
และตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การ
อนุรักษ์และการใช้ประดยชน์อย่างชาญ
ฉลาดและยั่งยืน 
๕. สนับสนุนและขยายเครือข่ายในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

F3A8 ๓. สวนไม้แปลกและธนาคารเมล็ดพันธุ์ประจ า
โรงเรียน 

๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่เด็จ เยาวชน 
และประชาชนนื้นที่ให้รู้จักวิธีรักษา
พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หายาก  
และพืชเศรษฐกิจที่จะน าพาให้เกษตรกร
อ.วิเชียรบุรี มีรายได้ที่มั่นคงด ารงตนอยู่

๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของท้องถิ่นให้แก่
เด็ก เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่ได้ 
๒. พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในท้องที่จะเป็นที่รู้จัก 
อย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าเป็นพันธุ์ไม้อะไร มี



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
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อย่างพอเพียง 
๒. เพ่ือรวบรวมพันธุ์ไม้แปลกในท้องถิ่น
ได้ขึ้นทะเบียนและท าป้ายชื่อบอกถึง
ลักษณะทางกายภาพ  ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงสรรพคุณทางยาถ้า
หากมี  ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แก้เด็ก 
เยาวชน  และประชาชนในท้องที่ อ.
วิเชียรบุร ี
๓. เพ่ือเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไว้ศึกษา
เรียนรู้และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แก่
เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ ได้ไปท า
การขยายพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ใหญ่ที่
ใกล้จะสูญพันธุ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้
น าไปเพาะปลูก สร้างป่า สร้างความชื้น
แก่พ้ืนที่ให้เป็นปัจจัยช่วยให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาล 
๔. น าเทคโนโ,ยีและองค์ความรู้ในการ
ขยายพันธุ์พืชที่จะให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
และพันธุกรรมที่คงที่ อย่างเช่นการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาใช้กับพันธุ์ไม้ที่
ขยายพันธุ์ได้ยากหรือมีความกลายพันธุ์
สูง 
๕. เพ่ือบูรณาการพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้

วิธีการขยายพันธุ์อย่างไร หากสามารถสืบ
หาข้อมูลได้มากกว่านั้น  ย่อมจะได้รู้ถึง
สรรพคุณทางยาหรือประโยชน์ใช้งานใน
ด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
๓. หากสามารถสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์
ได้ในโรงเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพ้ืนที่ยิ่มสามารถศึกษาเมล็ดพันธุ์
เหล่านั้น สามารถคัดแยกพันธุ์พืชที่ดี
ให้แก่ประชาชน  และรับบริจาคเมล็ด
พันธุ์ที่หายากในพ้ืนที่ มาเพาะในสวนของ
ทางโรงเรียนที่จัดเตรียมไว้และแจกจ่าย
ให้แก่ชาวบ้านน าไปปลูกต่อ 
๔. พันธุ์ที่ขยายพันธุ์ได้อยากอย่างต้น
เบาบับ หรือมีความกลายพันธุ์สูงอย่างอิท
ผาลัม  หากได้รับการขยายพันธุ์ด้วยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนอกจากจะได้กล้าพันธุ์
จ านวนมากแล้ว  ยังได้สายพันธุ์เดิมให้แก่
ประชาชนในท้องที่ได้อีกด้วย 
๕. ถ้าท ากันอย่างจริงจังย่อมจะสามารถ
สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน สามารถดึงดูด
ให้คนที่สนใจโดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์การ
เรียนรู้ในสวนไม้แปลกและธนาคารเมล็ด
พันธุ์ประจ าโรงเรียนนี้ได้เป็นอย่างดี 
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ได้ไม่ยาก  ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักวิธีใช้ 
วิธีประยุกต์ที่นอกจากเพ่ือรักษาตนเอง
แล้ว  ยังรู้วิธีที่จะขยายพันธุ์เพ่ือน า
ออกจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย 

F3A8 ๔. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ  อพ.สธ.  ในงานสวนพฤกศาสตร์
โรงเรียน 

โรงเรียนภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ - ปีละ ๓ แห่ง 

F3A8 ๕.  สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมสนองพระราชด าริ  
อพ.สธ.  ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

- ปีละ ๑๑ แห่ง 

F3A8 ๖.  สนับสนุนโครงการ  "รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-
สักสยามินทร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระชนมายุ ๘๔  พรรษา 

พ้ืนที่ทุกอ าเภอ ๕๕,๐๐๐.๐๐ จ านวน ๑๑๐ ต้น 

F3A8 ๗.  การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
อพ.สธ. 

พ้ืนที่ที่จัดนิทรรศการ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ 

F3A8 ๘. สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)) 

พ้ืนที่อย่างน้อย ๑ ต าบล/ ๑ อ าเภอ ๕๕,๐๐๐.๐๐ สินค้า OTOP  ของ ๑๑ต าบล 

F3A8 ๙.  จัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ประชาสัมพันธ์การด านเนินงานสนอง
พระราชด าริ 

 


